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Bliv
INDKØBSASSISTENTELEV
HOS EN AF LANDETS STØRSTE FØDEVARELEVERANDØRER
Hørkram Foodservice A/S i Aarhus søger en indkøbsassistentelev.
Er du en teamplayer med stort drive, godt humør
og har lysten til at lære, så er du på rette vej.
Hvad kan vi tilbyde dig:
•
•
•
•
•
•

 n spændende elevplads i en international virksomE
hed, der kan blive starten på din karriere
En grundig oplæring – blandt 10 dygtige kolleger i indkøbsafdelingen
Gode og engagerede kolleger, med en uformel omgangstone – vi er ihærdige, men vi har det også sjovt
Vi følger med tiden, og går meget op i økologi, miljø
og bæredygtighed
Mulighed for deltagelse i vores messer – både interne
og eksterne
Mulighed for deltagelse i arrangementer uden for arbejdstiden, der arrangeres af vores personaleforening

Bliv godt rustet til din fremtidige indkøbskarriere
I stillingen som indkøbselev kommer du til at arbejde selvstændigt med en masse spændende opgaver, som bl.a. er:
•
•
•

 agligt ansvar for eget vareområde
D
Håndtering og bestilling af varer, både i og uden for
fast sortiment
Håndtering af returvarer og kundereklamationer

Hørkram Foodservice A/S er leverandør af fødevarer til Danmarks
professionelle storkøkkener. Vi er mere end 900 engagerede medarbejdere i vores to centre i Sorø og i Aarhus. Vi er en virksomhed
i stærk vækst med fokus på kvalitet og service i alt, hvad vi gør.
Læs mere på www.hoka.dk

•
•
•
•
•

 pfølgning på fejl, kvalitet og datovarer
O
Daglig kommunikation med leverandører
Sortimentsstyring
Vedligeholdelse af stamdata
Samarbejde med Hørkrams lager og andre afdelinger

Og så til det omkring dig:
•
•
•
•
•

Du har selvfølgelig afsluttet din adgangsgivende ungdomsuddannelse
Du har drive og godt humør, og selvom hverdagen kan
være krævende har du ja-hatten på
Du har et godt kendskab til IT, og vil gerne lære nyt
English is your game, både i skrift og tale
Sprechen Sie deutsch? Ikke et krav, men fint hvis du
gør

Lyder dette som noget for dig – så kan du være vores
næste stjernefrø.
Send gerne din ansøgning hurtigst muligt, og selvom
karakterer ikke er alt, må disse meget gerne medsendes.
Vi holder samtaler løbende. Sidste ansøgningsfrist er
den 1. marts 2021.
Ansøgning sendes til :
Indkøbsleder Ulla Ravn Henriksen, urh@hoka.dk

